
Abstract: According to W. Benjamin, the evolution of the arcades into enormous department stores may be 
considered flâneur’s final coup; however, the flâneur is still alive. He escaped from Paris, changed his clothes 
and habits and travelled through time, moving from one era to another. Always evolving through a dynamic 
interaction with the ontology of the city and the characteristics of each time period. He was first introduced as 
Poe’s man of the crowd, he became Baudelaire’s dweller-flâneur. A century later he was found again strolling 
the Parisian arcades criticizing modernity. He then became the experiment of the avant-garde movements of 
the 20th century. Reaching the 21st century, he has bought a smart-phone, registered in the social media and 
became the eyes and the ears of each city. He remains the stroller who explores the cityscape finding pleasure 
in its kaleidoscopic events and exploring urban life. Nowadays, he is armed with a camera-phone. Through 
digital technology and photography he roams around the city; living between two worlds, the physical and 
the digital, which together form a hybrid, multidimensional environment. The post-flâneur is a photographer. 
Composing and consuming images become the fundamental elements of his wandering, which shape this 
culture of virtual reality to real virtuality. Photographs are “a grammar, and even more importantly, an ethics of 
seeing”. We follow the post-flâneur on his journey in the physical and digital world attempting an alternative 
and modern method of reading, interpreting and recording the urban experience and the city, based on the 
possibilities offered by modern digital technology. He extends himself through contemporary technology in time 
and space to own it, so that he will eventually be able to translate this multidimensional urban environment. 
He is no longer a simple city-dweller of the 21st century, but an interpreter of contemporary urban society. The 
post-flâneur portrays urban life via digital data and produces his tale-telling without interfering directly with our 
material world In our study we focus on the evolution of flâneur to the post-flâneur who actually helps us in our 
current data hunting to collect -as scavengers- all the necessary clues, images and digital data left behind by 
Instagram users. Processing this data, we attempt to define post-flâneur’s portrait, to determine the process of 
modern city-dwelling experience and to compose a collage of contemporary urban.
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Σύντομη Περίληψη: Σύμφωνα με τον Benjamin, με το θρίαμβο του καπιταλισμού ο flâneur δέχεται το 
τελεσίδικο χτύπημά του.1 Κι όμως ο flâneur δεν πέθανε. Δραπέτευσε από το Παρίσι, άλλαξε ρούχα 
και συνήθειες. Πέρασε από την μια εποχή στην άλλη και έπειτα στην επόμενη. Ταξίδεψε στο χρόνο 
και εξελίχθηκε μέσα από μια δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης με την οντολογία της πόλης και τα 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε εποχής. Πρωτοεμφανίστηκε ως άνθρωπος του πλήθους του Poe, έγινε 
πλάνης-flâneur του Baudelaire και έναν αιώνα μετά επανήλθε ως υποκείμενο κριτικής της νεωτερικότητας 
περιπλανώμενος στις στοές του Παρισιού. Πέρασε στα χέρια των avant-garde κινημάτων του 20ου 
αιώνα και έπειτα έφτασε στον 21ο αιώνα. Αγόρασε έξυπνο τηλέφωνο, έκανε λογαριασμό στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Παραμένει ο πλάνης που εξερευνά το αστικό τοπίο απολαμβάνοντας τις 
καλειδοσκοπικές εκδηλώσεις της πόλης με τη διαφορά ότι σήμερα, έχει ένα παραπάνω εργαλείο στην 
τσέπη του. Το κινητό- κάμερα. Με όπλο τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη φωτογραφία ο post-flâneur 
κινείται μέσα στην πόλη, ακροβατώντας ανάμεσα στον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο των κινητών 
τεχνολογιών, αλλά και στο πολυδιάστατο υβριδικό περιβάλλον που προκύπτει ως σύνθεση των δύο. 
Γίνεται φωτογράφος. Κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης περιπλάνησής του είναι η παραγωγή και 
κατανάλωση εικόνων μέσω των οποίων διαμορφώνεται μια κουλτούρα πραγματικής εικονικότητας. 
Η φωτογραφία γίνεται «...μια γραμματική, και ακόμη περισσότερο, μια ηθική του να βλέπεις», ένας 
τρόπος ερμηνείας του κόσμου. Ακολουθώντας τον post-flâneur στον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο 
επιχειρούμε μια εναλλακτική και σύγχρονη μέθοδο ανάγνωσης, ερμηνείας και αποτύπωσης της 
αστικής εμπειρίας και της πόλης, βασισμένης στις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή 
τεχνολογία στον άνθρωπο. Βασίζεται σε αυτή προκειμένου να επεκτείνει τον εαυτό του στο χώρο και 
το χρόνο και να μεταφράσει το πολυδιάστατο αστικό περιβάλλον. Δεν είναι απλά ο περιπλανώμενος 
στην πόλη του 21ου αιώνα. Είναι ο διερμηνέας της. Με τη βοήθειά του, ως άλλοι ρακοσυλλέκτες, 
συλλέγουμε ψηφιακά στοιχεία-φωτογραφίες που αφήνουν πίσω τους οι χρήστες του Ιnstagram, 
μέσω της επεξεργασίας των οποίων επιχειρούμε να σκιαγραφήσουμε το πορτρέτο του post- flâneur, 
να προσδιορίσουμε τη διαδικασία της σύγχρονης περιπλάνησης και να συνθέσουμε το collage της 
σύγχρονης αστικής. 

1 Jennings (2006): σ. 129.
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Κατασκευάζοντας τον Post-Flâneur

Ο ήλιος κρύβεται πίσω από κάποιο κτίριο στην Ομόνοια. Τι όμορφο ηλιοβασίλεμα, 
σκέφτεται! Η σκέψη του γίνεται εικόνα στα μάτια και άλλων, που δεν είναι εκεί, όμως το 
βλέπουν. Προχωράει παρακάτω. Τρώει ένα μελομακάρονο. Το μοιράζεται και με άλλους, 
εικονικά τουλάχιστον. Κοιτάζει την πλατεία. Σταθμός Ομόνοια. Μετρό. Ηλεκτρικός. 
Στέκεται για λίγο και κοιτάζει τις μαύρες φιγούρες του Κεσσανλή που προσπαθούν 
να αποδράσουν από το λευκό καμβά. Κατεβαίνει στις αποβάθρες, τα πορτοκαλί και 
κίτρινα πλακάκια στον τοίχο με την επιγραφή Ομόνοια τραβούν το βλέμμα. Υπάρχει 
κάτι το γοητευτικό στον υπόγειο τούτο κόσμο. Και πάλι έξω στο φως. Βγάζει το κινητό 
από την τσέπη. Ο λαχειοπώλης κάθεται στην ίδια πλαστική καρέκλα. Εκλογές 2015. 
Venceremos! Πρώτη φορά αριστερά. Ο user_00 χάνεται ανάμεσα στο συγκεντρωμένο 
πλήθος της πλατείας. Αφουγκράζεται τον παλμό του. Κόκκινες και λευκές σημαίες 
αιωρούνται. O user_00 είναι εκεί. Φυσικά και είναι! Πώς θα μπορούσε άλλωστε να 
απουσιάζει από ένα τέτοιο γεγονός; Είναι ο ρεπόρτερ του πλήθους. Σουλατσάρει γύρω 
από την πλατεία. Χάνεται σε κάποιο στενό γύρω από την Ομόνοια. Δεν έχει σημασία 
σε ποιο. Οι φυγές της πόλης είναι πάντα γοητευτικές. Παρατηρητής της αστικής 
ζωής και κοινωνιολόγος. Ανάμεσα στο πλήθος μια ομάδα περαστικών στέκεται σε ένα 
περίπτερο διαβάζοντας τον ημερήσιο τύπο. Φωτογραφίζει την κίνηση στους δρόμους. 
Κατεβαίνει την Παναγή Τσαλδάρη. Στέκεται μπροστά στο μεγάλο graffiti. Δύο χέρια 
που προσεύχονται καλύπτουν την τυφλή όψη μιας πολυκατοικίας. Αυτή είναι η σωστή 
λήψη σκέφτεται. Την κοινοποιεί. Συνεχίζει να περπατά. Ένας άστεγος στην είσοδο 
ενός κτιρίου. Τα δίδυμα, ο «Μέγας Αλέξανδρος» και το «Μπάγκειον». Οι πόρτες του 
έχουν ανοίξει. Μια επιγραφή κρέμεται απ’ έξω: «άντερ κονστράξιον.» Η Ομόνοια 
χορεύει στους ρυθμούς της Biennale. Κάθε δωμάτιο και μια έκθεση. Το κινητό δεν 
μένει ούτε στιγμή στην τσέπη του. Και πάλι στην πλατεία, στο μετρό, στην πόλη, στο 
πλήθος. Όμως ξαφνικά, θέλει να αποστασιοποιηθεί για λίγο από όλα. Ένα μπαλκόνι 
είναι μια καλή ιδέα. Ένα μπαλκόνι. Ολόκληρη η πόλη, βρίσκεται τώρα στα πόδια του. 

Ο Post-Flâneur, τα Ψηφιακά Μέσα και η Πόλη

Στο χωνευτήρι του χρόνου ο αστικός περιπατητής, ο flâneur έγινε σύμβολο, μεταφορά, 
ιδανικό, ιδέα, άνθρωπος. Απέκτησε πολλές και συχνά αντιθετικές ερμηνείες. Παρέμεινε 
όμως η διαχρονική φιγούρα του ανθρώπου σε κίνηση. Η εγγενής ροπή του στην 
περιπλάνηση καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό του. Περιπλανιέται σε κάθε σύγχρονη 
μητρόπολη. Περιπλανιέται στην Αθήνα. Χάνεται στην Ομόνοια. Στην γεμάτη αντιθέσεις 
και πολυφωνία πλατεία. Εκεί, στο ιδανικό αυτό υπαίθριο εργαστήρι τον συναντήσαμε. 

Σήμερα ονομάζεται post-flâneur. Στο χέρι του κρατά ένα έξυπνο τηλέφωνο-κάμερα. 
Είναι διαρκώς συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Ακουμπά την οθόνη του κινητού τηλεφώνου. 
Ανοίγει την εφαρμογή του Ιnstagram. Τώρα είναι ο user_00, αποστολέας και αποδέκτης 
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τηλεγραφημάτων οπτικοποιημένης πληροφορίας. Περπατά στην πόλη. Μεταγράφει 
την εμπειρία του σε φωτογραφία συμμετέχοντας στη διαμόρφωση της αναδυόμενης 
δυναμικής κουλτούρας της εικόνας. Μια σειρά από φίλτρα και ρυθμίσεις που του 
παρέχει η εφαρμογή του δίνει τη δυνατότητα, σχεδόν τον παροτρύνει, να κάνει τις 
φωτογραφίες να μοιάζουν εντυπωσιακές. Ακόμα και αυτές που αρχικά φαίνονται 
βαρετές και αδιάφορες. Τις επεξεργάζεται και στη συνέχεια τις κοινοποιεί προκειμένου 
να μοιραστεί τη δική του εικόνα της πόλης με τους υπόλοιπους χρήστες. Και αυτοί με 
τη σειρά τους μοιράζονται μαζί του εικόνες από το αστικό περιβάλλον. Τα λάφυρα 
της περιπλάνησης του είναι τώρα ψηφιακές εικόνες, υποκειμενικές αφηγήσεις και 
αναγνώσεις της πόλης. 

«Είμαστε όλοι αφηγητές του χώρου, εξερευνητές και πλοηγοί που ανταλλάσσουν αφηγήσεις 
-εντός της πόλης- της πόλης»1. [Εικ. 1]

Η διάδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει, είτε αναφερόμαστε στην 
καταγραφή της προσωπικής εμπειρίας -ως υποκείμενα καταγραφής, είτε στην ανάγνωση 
της πληροφορίας -ως αποδέκτες, μια νέα αντίληψη της πόλης. Το ανθρώπινο ψηφιακό 
ίχνος, η οπτικοποιημένη πληροφορία του βιώματος, του συναισθήματος και της γνώσης, 
επικαθήμενη στο χώρο, δημιουργεί μια πολυδιάστατη και πολύμορφη αστική εμπειρία. 
Με το Instagram η ζωή μοιάζει να βρίσκεται συνεχώς σε απευθείας μετάδοση. Ο 
post-flâneur, ως ο user_00, συλλέγει από την τεράστια και διαρκώς διευρυνόμενη 
βάση δεδομένων του Instagram, πληροφορίες με τη μορφή φωτογραφιών από 
την περιοχή της Ομόνοιας. Η εφαρμογή είναι συγχρονισμένη με τον κόσμο και τις 
αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτόν, συνεπώς οι πληροφορίες δεν κινδυνεύουν ποτέ 
να θεωρηθούν ξεπερασμένες. 

Χρησιμοποιώντας τα ευρήματα από την περιπλάνηση του post-flâneur γύρω από την 
πλατεία δημιουργούμε οπτικά διαγράμματα, που επιτρέπουν την ανάγνωση χωρικών 

1  Rendell (2005): σ. 21.
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μοτίβων σε διαφορετικές κλίμακες. Οργανώνοντας και μελετώντας τις φωτογραφίες 
σε σύνολα επιχειρούμε να ανακαλύψουν πραγματικότητες οι οποίες παραμένουν 
ασύλληπτες. Η φωτογραφία εξετάζεται ως μέσο επανεκτίμησης της πόλης, ικανό να 
προχωρήσει πέρα από την απλή αναπαράσταση της πραγματικότητας στην ερμηνεία 
της, προσδιορίζοντας μια μοναδική σχέση του ανθρώπου με την πόλη.

«Οι χρήστες της πόλης είναι ένα είδος «flâneur». Κάθε κύκλος που κάνουν, κάθε τους 
πράξη, αλλάζει την εικόνα του τόπου, την ίδια την πόλη.»2 [Εικ. 2]

Η Γένεση ενός Αστικού Αρχέτυπου
το φαινόμενο του αστικού περιπατητή I η γένεση του flâneur

Σημείο αναφοράς για την κατασκευή του post-flâneur αποτέλεσε ο παθιασμένος 
πλάνης3 του 19ου αιώνα, ο flâneur, o περιπλανώμενος Παριζιάνος, ο παρατηρητής 
της μοντέρνας ζωής. Πότε όμως και υπό ποιες συνθήκες γεννήθηκε το αστικό 
αρχέτυπο του οποίου το σύγχρονο ανάλογο επιχειρούμενα κατασκευάσουμε; Τις 
απαντήσεις θα βρούμε γυρίζοντας πίσω στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Εκεί όπου 
η Βιομηχανική Επανάσταση πυροδότησε σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτιστικές αλλαγές. «Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η έννοια της ταχύτητας, 
της μεγαλούπολης και του πλήθους είναι τα συστατικά στοιχεία, τα οποία εισάγουν 

2  Benjamin (1999).
3  ελληνική απόδοση του γαλλικού όρου flâneur. πλάνης (ο/η) (αρχαιοπρ.) αυτός που μετακινείται διαρκώς, που δεν 
σταθεροποιείται η θέση, η κατάσταση ή η διαμονή του ΣΥΝ. περιπλανώμενος [ΕΤΥΜ. <αρχ. πλανώ –ωμαι]
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παγκοσμίως τα δεδομένα της μοντέρνας εποχής»4. Μια εποχή, η οποία φέρνει μαζί 
της νέα μοτίβα αστικής ζωής και εμπειρίας προκαλώντας αλλαγές όχι μόνο στη δομή 
της κοινωνίας, αλλά και στον αστικό ιστό. Οι στοές που κατασκευάζονται στο Παρίσι 
για να στεγάσουν εμπορεύματα από κάθε γωνιά της γης, μετατρέπονται σε σύμβολα 
ενός νέου κόσμου που ανατέλλει, ενός κόσμου του θεάματος5 και της διαφήμισης. Οι 
στολισμένες βιτρίνες των καταστημάτων, οι διαφημιστικές ταμπέλες, ο φωτισμός των 
στοών τις βραδινές ώρες, ενισχύουν την περαντζάδα, την βόλτα, την περιπλάνηση. 
Η μοντέρνα εποχή, η νέα αστική πραγματικότητα είναι γεγονός.

Το Φαινόμενο του Αστικού Περιπατητή [Εικ. 3]

Το 1840, ο ποιητής Edgar Allan Poe6 είναι ο πρώτος που παρατηρεί και περιγράφει 
τα πολυάριθμα πλήθη που αρχίζουν να συρρέουν στις μεγαλουπόλεις. Ο απλός 
περιπατητής μετατρέπεται σε εξερευνητή, καθώς ο προσανατολισμός στην πόλη 
μετατρέπεται σε δεξιότητα. Ο Poe, εφευρίσκει τον ρόλο του αποκομμένου παρατηρητή, 
ο οποίος εκστασιάζεται από την κίνηση του πλήθους, προκειμένου να εισάγει ένα νέο 
αστικό τύπο, μια αποξενωμένη φιγούρα, η οποία αποτελεί στην πραγματικότητα την 
προσωποποίηση της μοντέρνας πόλης. Είναι αυτός ο ανένταχτος πλάνης που δεν 
είναι όμοιος με τους άλλους, όμως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτούς. 

«Ce grand malheur, de ne pouvoir être seul»7 

4  Ψαρράς (2011).
5  «Το θέαμα, γενικά, ως συγκεκριμένη αντιστροφή της ζωής, είναι η αυτόνομη κίνηση του μη-ζώντος.» [Debord 
(20104), σ. 13.]
6  Poe (1840).
7  Ό. π.
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Η Γένεση του Flâneur [Εικ. 4]

Στη μοντέρνα πόλη που συνεχώς μεταλλάσσεται, ο άνθρωπος του πλήθους πρέπει να 
ενσωματωθεί ή να χαθεί. Η θεωρία του Poe για τη σύγχρονη αστική πραγματικότητα 
έρχεται να συμπληρωθεί λίγα χρόνια αργότερα από τον ποιητή, συγγραφέα και κριτικό 
τέχνης Charles Baudelaire (1821-1867). Η νέα αστική εμπειρία που προσφέρουν 
οι δρόμοι του Παρισιού μετεξελίσσει τον άνθρωπο του πλήθους του Poe, ο οποίος 
ταξιδεύει από το Λονδίνο στο Παρίσι, ώστε να γεννηθεί μια νέα λυρική φιγούρα, ένας 
καλλιτέχνης, ένας μοντέρνος άνθρωπος, ο τότε σύγχρονος άνθρωπος, ο flâneur. 
Συνήθως μεταφράζεται ως περιπατητής, αργόσχολος ή χασομέρης, αυτός που 
σουλατσάρει και σεργιανίζει, όμως κανένα από αυτά τα επίθετα δε μοιάζει ικανό να 
αποδώσει το πλήρες νόημα της έννοιας.8 

O Baudelaire ξεκινά την περιγραφή του flâneur ως καλλιτέχνη, κοσμοπολίτη, αν-
θρώπου του πλήθους, παιδιού.9 Ο άνθρωπος με τα πολλά επίθετα δεν είναι καθαρά 
καλλιτέχνης, γιατί ο προσδιορισμός μιας μοναδικής του ιδιότητας θα περιόριζε την 
πολυδιάστατη προσωπικότητά του. Είναι ένας πνευματικός πολίτης του κόσμου, που 
«Βλέπει καθετί καινούριο με μια ζωώδη και εκστατική ματιά»10. Ο flâneur περπατά 
πλέον μέσα στην πόλη με περισσότερη ευκολία λόγω των στοών. Η flânerie είναι γι’ 
αυτόν βασικός μηχανισμός αφήγησης των δρώμενων της αστικής ζωής. Η πρακτική του 
περπατήματος καθίσταται το ζωοποιό στοιχείο του και προσδιορίζει την ύπαρξή του. 

«Τι πραγματικά είναι ο flâneur δεν θα οριστεί ποτέ ικανοποιητικά, αλλά ανάμεσα από 
όλες τις εκφάνσεις του, από τον πανάρχαιο τεμπέλη μέχρι τον σιωπηλό ποιητή, ένα 
πράγμα παραμένει σταθερό: η εικόνα του παρατηρητή και του μοναχικού ανθρώπου που 
περιπλανιέται στην πόλη του Παρισιού»11. 

8  Skinner (1962).
9  Baudelaire (1863): σ. 5.
10  Ό. π., σ. 8.
11  Solnit (2000).
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Σπουδάζει μια «αστική επιστήμη», παραμένοντας ανένταχτος στο χρόνο, αιώνιος και 
διαχρονικός. Περπατά κατά βούληση και ελεύθερα χωρίς προορισμό, παρατηρώντας. 
Στόχος του δεν είναι απλά να ζήσει τη φευγαλέα ευχαρίστηση των περιστάσεων. Αυτός 
ο αμερόληπτος, ο αντικειμενικός, ο ανεξάρτητος, ο παθιασμένος πλάνης, βρίσκει 
την ευχαρίστηση αναζητώντας κάτι πιο βαθύ, αυτή τη νέα ποιότητα, la modernité.12 
Κινείται μετέωρος, υποκινούμενος από την περιέργειά του, ανακαλύπτει κρυφά, 
παράνομα σημεία της πόλης, αλλά παραμένει αποστασιοποιημένος. Ένας παθητικός 
θεατής των αστικών δρώμενων. Εθισμένος στην περιπλάνηση, κινείται ανώνυμος μέσα 
στο πλήθος. Ζητά την ανωνυμία, γιατί είναι αυτή που του επιτρέπει να κρατήσει την 
απόσταση που χρειάζεται για να παρατηρήσει ανενόχλητος τις μάζες στους δρόμους 
της μεγάλης μητρόπολης. Είναι ένας καταναλωτής που δεν θέλει να ψωνίσει. Είναι 
ένας καλλιτέχνης που δεν θέλει να υπογράψει τα έργα του.13

Ο Baudelaire μέσω του flâneur διαμορφώνει μια κριτική ματιά απέναντι στη νέα 
εποχή, στο πλήθος και στην αναδυόμενη κοινωνία, η οποία εξελίσσεται με ραγδαίους 
ρυθμούς. Σαν άλλος ντετέκτιβ ο flâneur ξεχύνεται στους δρόμους, προκειμένου να 
ανακαλύψει τα μυστικά της. Καμία αλλαγή δεν τον αφήνει ανεπηρέαστο. Αντιθέτως 
επαναπροσδιορίζεται διαρκώς σύμφωνα με τα δεδομένα της μοντέρνας εποχής. Είναι 
ο εσαεί πρώτος κάτοικος της μοντέρνας πόλης. 

Σχέδιο Εργασίας Περί Στοών
O Walter Benjamin | Ο Flâneur ως Υποκείμενο Κριτικής

Έναν αιώνα μετά τον Baudelaire, στις αρχές του 20ου, ο Walter Benjamin, ο 
σημαντικότερος χρονικογράφος του, «επανέρχεται στην έννοια του flâneur για να 
εξερευνήσει τον αντίκτυπο που έχει επιφέρει στον ανθρώπινο ψυχισμό ο μοντέρνος 
τρόπος ζωής στην πόλη».14 Μετατρέπει τη μπωντλαιριανή φιγούρα του flâneur σε 
αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος του 20ου αιώνα, σε εμβληματικό αρχέτυπο 
της αστικής, μοντέρνας εμπειρίας15, με στόχο να ασκήσει κριτική στη μοντέρνα βι-
ομηχανική κοινωνία που αναδύεται. Εστιάζει κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τα 

12  Με τον όρο «la modernité», εννοούμε το εφήμερο, το φευγαλέο, το απρόοπτο, του οποίου το άλλο μισό είναι το 
αιώνιο και το αμετάβλητο. [Baudelaire (1995), σ. 12.]
13  Με το ψευδώνυμο «Monsieur G.» ο Baudelaire αναφέρεται στον Constantin Guys (Δεκέμβριος 1802-Δεκέμβριος 
1892), γεννημένο στην Ολλανδία, ανταποκριτή του Πολέμου της Κριμαίας, ζωγράφο ακουαρέλας και εικονογράφο 
σε βρετανικές και γαλλικές εφημερίδες. «Είναι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να αποκαλείται καλλιτέχνης και 
δεν υπογράφει τα έργα του. Όμως η περιέργειά του είναι η πηγή της ευφυίας του. Είναι ένας εραστής του πλήθους 
και της ανωνυμίας του, που τραβάει την πρωτοτυπία του μέχρι τα όρια της σεμνοτυφίας… πρόσφατα τον ρώτησε να 
ξεγράψει το όνομά του.» [Baudelaire (1995), σ. 8.]
14  Bobby Seal. Psychogeographicreview.com. 2013, http://psychogeographicreview.com/baudelaire-benjamin-and-the-birth-
of-the-flaneur, (πρόσβαση: 20.05.2016)
15  Shaya (2004): σ. 10.
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σημάδια της μοντέρνας εποχής στην πόλη, τις καινοτομίες του 19ου, όπως την εξέ-
λιξη των στοών σε πολυκαταστήματα, τις εκθέσεις, τη μόδα, τις λάμπες πετρελαίου 
και τη διαφήμιση, τα οποία άλλαξαν τη φυσιογνωμία της γαλλικής πρωτεύουσας και 
επηρέασαν την κίνηση του ατόμου μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με τον Benjamin, κα-
θοριστικής σημασίας για την τύχη του πλάνητα αποτέλεσαν οι αλλαγές που επέφεραν 
οι επεμβάσεις του βαρώνου Georges Haussmann στο Παρίσι, οι οποίες άρχισαν να 
καταστρέφουν το «φυσικό του περιβάλλον»16. [Εικ. 5]

Ο Benjamin συλλέγει με προσοχή κομμάτια της πόλης, και έπειτα συνθέτει τη δική 
του αφήγηση. Την αποστολή αυτή φέρνει εις πέρας ο flâneur, ο περιπλανώμενος 
θεατής που κρατά και συλλέγει πνευματικές σημειώσεις περπατώντας μέσα στο 
αστικό τοπίο, μετατρέποντάς τες στη συνέχεια σε γραπτή μορφή. Ως εκ τούτου, 
το έργο του παίρνει τη μορφή ενός collage τεκμηρίων, προσωπικών καταθέσεων, 
ντοκουμέντων της εποχής και συνεντεύξεων Ο flâneur ενσαρκώνει για τον Γερμανό 
φιλόσοφο το σιωπηλό παρατηρητή, που «διαβάζει» την πόλη και τους υπαινιγμούς 
της και παράλληλα «καθίσταται το βασικό μοτίβο της μοντέρνας αστικής γραφής και 
όχημα για τις εικασίες του»17. «Το παρελθόν και η νεωτερικότητα, το παρελθόν και το 
παρόν συναντώνται και συνδιαλέγονται μέσα στις στοές, οι οποίες για τον Benjamin 
παρέχουν τους όρους για να εγείρουν τις μνήμες του παρελθόντος»18. Με άλλα 
λόγια, η φιγούρα του flâneur αποτελεί για αυτόν το εργαλείο για την ερμηνεία του 
σύγχρονου πολιτισμού. Σύμφωνα με τον Mike Savage το ενδιαφέρον του Benjamin 
για τον flâneur δεν ήταν η σκιαγράφηση ενός πραγματικού κοινωνικού τύπου που 

16  Benjamin (1999).
17  Parsons (2000). 
18  Buck-Morss (1986), σ. 99-140
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υπήρξε σε συγκεκριμένα αστικά περιβάλλοντα, αλλά ενός θεωρητικού, επικριτικού, 
αντιτιθέμενου στην ιδέα της μάζας.19 Το τέλος του ήρωα της μοντέρνας εποχής 
έρχεται σύμφωνα με τον Benjamin με το θρίαμβο του καπιταλισμού, όταν πλέον οι 
στοές μετεξελίσσονται σε εμπορικά κέντρα.20 [Εικ. 6]
 

Ο 20ος Αιώνας
Από τις επισκέψεις των Dada στην Dérive των Σιτουασιονιστών

Την εποχή της ραγδαίας βιομηχανικής επανάστασης διαδέχεται ο 20ος αιώνας, ο 
οποίος βρίσκει μια μεταπολεμική Ευρώπη που συνεχίζει να μεταβάλλεται. Η γενικευμένη 
κρίση των πανανθρώπινων αξιών τροφοδοτεί τη φαντασία των avant-garde κινημάτων, 
ώστε να χαράξουν νέα πορεία. Το βάρος μετατοπίζεται από την αστική φιγούρα του 
flâneur στη διαδικασία της αστικής περιπλάνησης, της flânerie, η οποία καθιερώνεται 
ως μέσο προσδιορισμού και κριτικής της σχέσης του ατόμου με την πόλη. Κάπως έτσι, 
η θεωρία της περιπλάνησης που ορίστηκε από τον Baudelaire, ταξιδεύει στο χρόνο, 
περνά στα χέρια των πρωτοπόρων Dada, των Σουρεαλιστών και της Internationale 
Situationniste, προσαρμόζεται στις πρακτικές τους και μετατρέπεται σε κύριο εργαλείο 
εξερεύνησης και παρατήρησης της πόλης.

19  Savage (2000): σ. 38.
20  Benjamin (1999): σ.170.
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Από τις επισκέψεις των Dada στην Dérive των Σιτουασιονιστών

Με πεδίο δράσης το Παρίσι, οι Dada διοργανώνουν μια σειρά επισκέψεων σε διάφορα 
σημεία της πόλης, εξυψώνοντας την παράδοση της flânerie του 19ο αιώνα στο επίπεδο 
της αισθητικής εμπειρίας και επεκτείνοντας την κριτική τους σε θέματα που αφορούν 
στην κουλτούρα της καθημερινής ζωής στους δρόμους του Παρισιού. Η προσέγγισή 
τους παροτρύνει τον περιπατητή να γνωρίσει μια οπτική της πόλης διαφορετική από 
αυτή που προωθείται από τις μάζες, να περιηγηθεί με διαφορετικό τρόπο σε σημεία της 
μητρόπολης που θεωρούνται ασήμαντα ή κοινότοπα - banal στο πλαίσιο της κοινωνίας 
του θεάματος. Ο στόχος της επίσκεψης σε μια κατεστραμμένη μεσαιωνική εκκλησία 
που πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλιου του 1921 στο Παρίσι ήταν να προωθήσει 
μια λογική βασισμένη στην προσωπική αντίδραση των ατόμων σε ένα παρατημένο 
σημείο της πόλης και να προσφέρει τη δυνατότητα να εξερευνηθεί εκ νέου καθετί 
καθημερινό και ξεπερασμένο μέσα στην πόλη. [Εικ. 7]

Οι Σουρεαλιστές αντιλαμβάνονται το αστικό τοπίο του Παρισιού σαν μια πηγή συμβόλων 
και προσπαθούν να αναζητήσουν την υπέρ-πραγματικότητα21 μέσα από την παρατήρηση 
γεγονότων, εικόνων και ήχων της καθημερινότητας.22 Στην πρακτική τους κυριαρχεί 
η πεποίθηση ότι ο δημόσιος χώρος θα μπορούσε να διασχιστεί όπως το μυαλό μας, 
ενώ μια μη ορατή πραγματικότητα θα μπορούσε να ανακαλυφθεί μέσα στο αστικό 
τοπίο. Οι περιπλανήσεις τους υιοθέτησαν την έννοια του αυτοματισμού, δηλαδή της 
αυθόρμητης αντίδρασης της στιγμής, προκειμένου να φέρουν στην επιφάνεια το 
ασυνείδητο του ατόμου και να το αποτυπώσουν. Υιοθέτησαν και αυτοί την πρακτική 

21  surréalité- Étymol. et Hist. 1919 sur-réalité.
22  Ψαρράς (2011).
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των οργανωμένων περιπάτων που ονόμασαν αντί-περπάτημα (déambulation), κατά 
τη διάρκεια του οποίου θα μπορούσε να επιτευχθεί μια κατάσταση ύπνωσης και 
ηθελημένης απώλειας ελέγχου, ανακαλύπτοντας τα όρια μεταξύ του περπατήματος 
και του ονείρου. Με στόχο να ανακαλύψουν «το ψυχολογικό αντίκτυπο που επιφέρει 
ο περίγυρος στον άνθρωπο»23 και στα συναισθήματά του, «προσέφεραν ένα νέο 
είδος περιπλανώμενου, παρόν στο δυναμικό μετασχηματισμό της πόλης, ο οποίος 
ασχολείται με τις παιχνιδιάρικες και ανατρεπτικές πρακτικές, οι οποίες στο μέλλον 
θα γίνουν το σήμα κατατεθέν των καταστασιακών»24. [Εικ. 8]

Τις θεωρίες του Dada, των Σουρεαλιστών διαδέχεται στα μέσα του 20ου αιώνα η 
δράση της Internationale Situationniste. «Η πρακτική της τυχαίας αστικής περιπλάνησης 
μετατρέπεται από την Internationale Situationniste σε μια τεχνική αστικού σχεδιασμού 
και χαρτογράφησης της πόλης, εντοπίζοντας παράλληλα την ψυχογεωγραφία της, με 
στόχο το σχεδιασμό της μητρόπολης του μέλλοντος»25. Όπως και τόσα άλλα avant-
garde κινήματα, ήθελε να πετύχει μια άνθηση της δημιουργικότητας στην προβληματική 
κοινωνία της εποχής. «Άσκησε έντονη κριτική στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και 
στην παρακμή της καθημερινής ζωής και αντιπρότεινε αστικές εμπειρίες βασιζόμενες 
στη δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό, με εργαλεία το παιχνίδι, την περιπλάνηση, 
την ελευθερία και την κριτική σκέψη».26 Και ενώ η αστική περιπλάνηση ήταν για τον 
flâneur μια κατά βάσιν κριτική διαδικασία, παρόλα αυτά, με τη μορφή που είχε ως 
τότε, δεν θα μπορούσε να συντελέσει στην μετάλλαξη της πόλης. Γι’ αυτό το λόγο, 
η Internationale Situationniste με επικεφαλή τον Debord αναπτύσσει τη θεωρία της 
dérive, μια έννοια που θέτει το άτομο στο κέντρο της σκέψης. Αποτελεί «μια τεχνική 

23  Vachon (2004): σσ. 44-56.
24  Coverley (2006): σσ. 57-79.
25  Vachon, ό. π.
26  Τσιαούσκογλου, Δήμητρα, «Καταστασιακοί (Μέρος Α’)» στο Art Mag, Νοέμβριος 2013, http://www.artmag.gr/art-
history/art-history/item/5154-situationists, (πρόσβαση: 01.03.2016). 
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βιαστικού περάσματος μέσα από ποικίλες ατμόσφαιρες –ambiances μιας πόλης»27. 
Τα μέλη της Internationale Situationniste ήταν κάτι παραπάνω από flâneurs, ήταν 
«επιθεωρητές» της πόλης.28 [Εικ. 9/10]

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, η περιπλάνηση παίρνει τη μορφή μιας 
διαχρονικής διαδικασίας μελέτης και ανάγνωσης της πόλης. Η γενεαλογία του 
πλάνητα που επιχειρήθηκε παραπάνω έχει ως στόχο να αποδείξει ότι ο flâneur σαν 
χαμαιλέοντας προσαρμόζεται στο πλαίσιο της κάθε κοινωνίας, αναζητώντας το εκάστοτε 
μοντέρνο. Μεταλλάσσεται στο πέρασμα του χρόνου μέσα από μια δυναμική σχέση 
αλληλεξάρτησης με την οντολογία της πόλης και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε 
εποχής. Ο flâneur και η πόλη εξελίσσονται ταυτόχρονα. Συνεπώς, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η σύγχρονη μορφή του, είναι αναγκαίο να εξετάσουμε τις δυνάμεις 
εκείνες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία του 21ου αιώνα. 

27  Ιωαννίδης (1999): σ. 84.
28  Coverley (2006): σσ. 57-79.
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Η Ψηφιακή Εποχή
η ανάδυση μιας νέας κοινωνίας | τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής εποχής | οι υβριδικοί χώροι Ι η 
εποχή της οπτικοποίησης | η κάμερα του κινητού τηλεφώνου Ι η φωτογραφία

Η Ανάδυση μιας Νέας Κοινωνίας

«Η ιστορία της ζωής, όπως τη διάβασα είναι ένα σύνολο σταθερών καταστάσεων, που 
διακόπτονται σε σπάνια χρονικά διαστήματα από καθοριστικής σημασίας γεγονότα, 
τα οποία συμβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα, και σηματοδοτούν το πέρασμα σε μια 
νέα εποχή, από μια μορφή κοινωνίας σε μια άλλη».29 Κάπως έτσι θα μπορούσε να 
περιγραφεί η γένεση μιας επανάστασης. 

Προς το τέλος της δεύτερης χιλιετίας, μια σειρά γεγονότων οδήγησαν στον 
μετασχηματισμό του κοινωνικού τοπίου της ανθρώπινης ύπαρξης, επιφέροντας 
θεμελιώδεις αλλαγές σε κοινωνικό-πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και κυρίως τεχνο-
λογικό επίπεδο. Στα χρόνια που ακολούθησαν, με κορύφωση την πρώτη δεκαετία του 
21ου αιώνα, οι παραπάνω μετασχηματισμοί διαπότισαν σε τέτοιο βαθμό την ανθρω-
πότητα, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί η Ψηφιακή Επανάσταση εγκαινιάζοντας το 
πέρασμα από τη Μεταβιομηχανική στην Ψηφιακή Εποχή. «Πρόκειται για μια επανάσταση 
βασισμένη στις τεχνολογίες πληροφοριών, παραγωγής γνώσης και επικοινωνίας, η 
οποία διαμόρφωσε, και εξακολουθεί να διαμορφώνει, με επιταχυνόμενο ρυθμό, την 
υλική βάση της κοινωνίας, μετασχηματίζοντας τον «υλικό πολιτισμό» μας».30 Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο W. J. Mitchell «Πρόκειται για ένα παλιό σενάριο που 
ξαναπαίζεται με νέους ηθοποιούς. Το πυρίτιο είναι ο νέος χάλυβας και το διαδίκτυο 
ο νέος σιδηρόδρομος»31. 

Η ραγδαία ανάπτυξη που γνώρισε ο τομέας της Τεχνολογίας Πληροφοριών, ήδη από 
τα τέλη του 20ου αιώνα, επαναδιαμόρφωσε τα αστικά μοτίβα που δημιουργήθηκαν 
από τα τεχνολογικά επιτεύγματα του 19ου και 20ου αιώνα κατά την πρώτη και 
δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση. Το πέρασμα από την Μετά-βιομηχανική Εποχή 
στην Εποχή της Πληροφορίας ή αλλιώς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οδήγησε 
αναπόφευκτα στη «μετάβαση σε μια νέα μορφή κοινωνίας που λειτουργεί στο πλαίσιο 
της αυτονομίας του πολιτισμού απέναντι στις υλικές βάσεις της ύπαρξής μας, μιας 
κοινωνίας των δικτύων»32. 

Η πληροφορία έχει καταστεί βασικό συστατικό της κοινωνικής μας οργάνωσης, με 

29  Seal Bobby, Baudelaire, «Benjamin and the Birth of the Flâneur», στο Psychogeographic Review, Νοέμβριος 2013, 
http://psychogeographicreview.com/baudelaire-benjamin-and-the-birth-of-the-flaneur/, (πρόσβαση: 20.11.2015).
30  Castells (2000): σ.30.
31  Mitchell (1999): σ.17.
32  Castells (2000): σ. 509.
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αποτέλεσμα οι ροές μηνυμάτων και εικόνων μέσω δικτύων να συγκροτούν το βασικό 
νόημα της κοινωνικής μας δομής. Ζούμε πλέον στην εποχή της οπτικοποίησης και 
της πληροφορίας. Οι χώροι μέσα στους οποίους αλληλεπιδρούμε καθημερινά είναι 
γεμάτοι δεδομένα (data), φωτογραφίες, σχόλια, σκέψεις, κριτικές, αόρατα στο 
φυσικό κόσμο αλλά πλήρως ορατά στον ψηφιακό σαν ένα σύνολο προσβάσιμο και 
αποτελούμενο από διαχειρίσιμες πληροφορίες. «Ο φυσικός χώρος συμπληρώνεται και 
«επαυξάνεται» διαρκώς μέσω της ηλεκτρονικής και της οπτικής πληροφορίας»33. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο, διαμορφώνονται νέες συνθήκες που εγείρουν νέα χωρικά ζητήματα, 
επαναπροσδιορίζουν την έννοια της επικοινωνίας και θέτουν στη βάση του σύγχρονου 
πολιτισμού την εικονικότητα.

Τα Χαρακτηριστικά της Ψηφιακής Εποχής Ι Οι Υβριδικοί Χώροι [Εικ. 11]

Σύμφωνα με τον Ben Russell «οι άνθρωποι σχετίζονται με τον κόσμο μέσω της 
τεχνολογίας. Η τεχνολογία καθορίζει την αντίληψη του χώρου, τον τρόπο που 
αλληλεπιδρούμε με αυτόν και τον τρόπο που αντικρίζουμε τον κόσμο».34 Η ασύρματη 
σύνδεση στο διαδίκτυο (π.χ. wi-fi, 3g, 4g), οι υπηρεσίες γεωπροσδιορισμού (Location 
Based Services π.χ. gps, geotags), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλές άλλες 
υπηρεσίες ενσωματωμένες στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones) και τις 
φορητές συσκευές, γίνονται προέκταση του εαυτού μας. Ο Hardey υποστηρίζει 
ότι: « ...οι 2.0 Web εφαρμογές σε συνδυασμό με τις κινητές τεχνολογίες και 
τις υπηρεσίες γεωαναφοράς (georeferrence) επιτρέπουν στους χρήστες να 
δημιουργούν μια νέα χαρτογραφία των πόλεων στις οποίες κατοικούν»35. 

33  De Souza e Silva (2006): σσ.261-278.
34  Russell (1999): σ. 4.
35  Hardey (2007): σ. 867-884.
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Επιπλέον ο «χρήστης έχει τη δυνατότητα να αφήνει σημειώσεις, να ‘χαρακτηρίζει’ 
χώρους, να προσθέτει πληροφορίες και ‘αφηγήσεις’, χωρίς να επεμβαίνει άμεσα στο 
φυσικό χώρο αυτό καθαυτό»36. 

O ιστός υπάρχει πλέον παντού γύρω μας και συνενώνεται με αυτά που μας περι-
βάλλουν. Την ίδια στιγμή, τα έξυπνα τηλέφωνα που μετατρέπονται πλέον σε μικρό-
υπολογιστές, τηλεχειριστήρια και φωτογραφικές μηχανές εισχωρούν στις καθημερινές 
δραστηριότητες του ανθρώπου, ενσωματώνοντας τo διαδίκτυο στο φυσικό χώρο. 
Σήμερα, επιφορτίζονται με ένα νέο κοινωνικό ρόλο, αυτόν του μέσου διεπαφής μεταξύ 
ανθρώπου και μηχανής, δηλαδή φυσικού και ψηφιακού χώρου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
χρήστης μιας έξυπνης συσκευής έχει τη δυνατότητα να είναι «δικτυωμένος» ακόμη 
και όταν κινείται μέσα στην πόλη, ξεπερνώντας την ανάγκη της ενσύρματης σύνδεσης 
μέσω υπολογιστή. Η σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη 
στατική και δύσκαμπτη διαδικασία του παρελθόντος, δημιουργεί ιδιαίτερα ρευστές 
σχέσεις μεταξύ ανθρώπου, χώρου και συσκευής.

Ο αόρατος ψηφιακός κόσμος που πλανάται πάνω από τον φυσικό, έρχεται να 
συμπληρώσει την εμπειρία του. Η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου στη ζωή του 
σύγχρονου ανθρώπου καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη τη διάκριση του φυσικού χώρου 
από αυτό του διαδικτύου. Τα μεταξύ τους όρια θολώνουν. «Η ταυτόχρονη ύπαρξή μας 
σε δύο κόσμους, τον φυσικό και τον ψηφιακό, έχει ως αποτέλεσμα την ανάδυση ενός 
ενδιάμεσου χώρου που ονομάζεται υβριδικός»37. Πλέον, η πόλη για τον συνδεδεμένο 
άνθρωπο δεν περιορίζεται σε ό,τι μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο δια γυμνού οφθαλμού. 
Αντιθέτως, περιέχει σχόλια και συνδέσεις, πληροφορίες και προσανατολισμούς, που 
προέρχονται από ένα δίκτυο ανθρώπων και φορητών συσκευών, που επεκτείνονται 
πέρα από το φυσικό χώρο και από αυτά που μπορεί να αντιληφθεί με τα μάτια του. 
Εισάγεται λοιπόν μια νέα χωρική αντίληψη στο πλαίσιο της οποίας ο χώρος αποκτά 
διαστάσεις που ξεπερνούν την απλή αναγνώριση συντεταγμένων. 

Η Εποχή της Οπτικοποίησης | Η Κάμερα του Κινητού Τηλεφώνου Ι Η 
Φωτογραφία

«Τις λέξεις, τα κείμενα τα αντικαθιστά η εικόνα. Η εποχή του γραπτού λόγου τελειώνει»38. 

Ποτέ, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, η εικόνα δεν απέκτησε τη 
βαρύτητα που έχει σήμερα. Η τεράστια πρόοδος που σημειώθηκε στον τομέα των 
οπτικών τεχνολογιών την τελευταία δεκαετία έχει οδηγήσει στην καθιέρωση της 
οπτικοποιημένης πληροφορίας ως βασικού μέσου επικοινωνίας. Η παραγωγή και 

36  Russell (1999): σ. 4.
37  De Souza e Silva (2006): σσ. 261-278.
38  Mitchell (2005).
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κατανάλωση μετατρέπονται σε θεμελιώδεις διαδικασίες του σύγχρονου πολιτισμού, 
που συγκροτούν το βασικό νόημα της κοινωνικής μας δομή και διαμορφώνουν μια 
κουλτούρα πραγματικής εικονικότητας. Η εικόνα είναι πανταχού παρούσα. Καθημερινά 
εκατομμύρια φωτογραφίες σε ολόκληρο τον κόσμο αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (social media) και στον παγκόσμιο ιστότοπο. Ο κόσμος γίνεται έκθεμα και 
η οθόνη η προθήκη του. Ο βομβαρδισμός εικόνων που δέχεται καθημερινά ο άνθρω-
πος δημιουργεί έναν καθολικό οπτικό κώδικα, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο 
παρατηρούμε και προσλαμβάνουμε τον κόσμο. Η φωτογραφία «είναι μια γραμματική, 
και ακόμη περισσότερο, μια ηθική του να βλέπεις»39. 

Με την ενσωμάτωση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στα κινητά τηλέφωνα και 
σε άλλες φορητές συσκευές, εγκαινιάζεται το πέρασμα σε μια νέα εποχή όπου η εικόνα 
διαπερνά ολόκληρο το φάσμα της ύπαρξής μας. Το κινητό παύει να είναι ένα μέσο 
επικοινωνίας με κυρίαρχες λειτουργίες την πραγματοποίηση κλήσεων και την ανταλλαγή 
μηνυμάτων. Εξελίσσεται σε εργαλείο ψηφιακής απεικόνισης και επικοινωνίας, σε μια 
δικτυωμένη συσκευή. Μέσα σε περίπου μια δεκαετία τα κινητά τηλέφωνα-κάμερες 
κατορθώνουν να διεισδύσουν στην καθημερινότητά μας και να ισχυροποιήσουν την 
οπτική κουλτούρα. Η λήψη φωτογραφιών γίνεται για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα 
καθημερινή συνήθεια. Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα-κάμερες πολλαπλασιάζουν 
εκθετικά τις φωτογραφίες που βγάζει καθημερινά ο άνθρωπος, καθώς τον οπλίζουν 
με μια φωτογραφική μηχανή εύκολη στη χρήση και τη μεταφορά που βρίσκεται 
συνεχώς στην τσέπη του και παρέχοντάς του δυνατότητες λήψης, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και εξαγωγής εικόνων υψηλής ανάλυσης. Το κινητό παρ› όλ› αυτά δεν 
είναι μια ακόμη κάμερα. Είναι η δικτυωμένη κάμερα του «συνδεδεμένου» ανθρώπου. 
Γίνεται ένα μέσο μικρογραφίας της εμπειρίας και η φωτογραφία ένας τρόπος να βλέπει 
κανείς τον κόσμο μέσα από την οθόνη του κινητού, ένα είδος διαμεσολαβούμενης 
όρασης. Η φωτογραφία επομένως δεν είναι απλώς μια καταγραφή, ή καλύτερα 
μια αναπαράσταση της πραγματικότητας, αντιθέτως αποτελεί μια ερμηνεία του 
κόσμου γύρω μας, η οποία «μεταλλάσσει την έννοια της πραγματικότητας, και του 
ρεαλισμού»40. Αποκαλύπτει ένα κομμάτι της υλικής πραγματικότητας που παραμένει 
αόρατο στο μάτι ή είναι δύσκολο να απομονωθεί. Συνεπώς η φωτογραφία έχει την 
ικανότητα να ανατρέπει στερεότυπα και να αμφισβητεί παγιωμένες εικόνες μέσα από 
την επανερμηνεία των πραγμάτων. Με άλλα λόγια ανακατασκευάζει την εμπειρία του 
να βλέπουμε. Όσον αφορά το σύγχρονο ανθρώπου και την πόλη, η δυνατότητα της 
φωτογραφίας να προχωρά πέρα από την αναπαράσταση του κόσμου στην κατασκευή 
μιας άλλης πραγματικότητας, μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη μεταξύ τους σχέση 
αμφισβητώντας την επίσημη αναπαράσταση της πόλης, ανατρέποντας στερεότυπα 
και επανασυστήνοντάς τη με εντελώς νέο τρόπο. Η φωτογραφία έχει τη δυνατότητα 
να λειτουργήσει ως τρόπος εξερεύνησης και μέσο επανεκτίμησης της πόλης που δίνει 
έμφαση στην εξερεύνηση στο επίπεδο του δρόμου και στις άμεσες εμπειρίες, που 

39  Sontag (1977): σ.1
40  Sontag (1993): σ. 62-63.
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παραμένουν αόρατες και ασύλληπτες πάνω στο χάρτη41. Με κάθε κλικ ο άνθρωπος 
τοποθετεί τον εαυτό του σε συσχετισμό με τον κόσμο.

Κατασκευάζοντας τον Post-Flâneur [Εικ. 12]
ο φωτογράφος της μοντέρνας ζωής | κυνηγώντας το φευγαλέο | η ανωνυμία | ο ρακοσυλλέκτης 
ψηφιακών αφηγήσεων 

Ο αποκομμένος παρατηρητής, ο παθιασμένος πλάνης, ο εστέτ, ο ποιητής, ο αρουραίος 
των εμπορικών κέντρων. Ο δανδής, ο Παριζιάνος του 19ου αιώνα. Ο ήρωας της 
μοντερνικότητας, ο αστικός εξερευνητής, ο «ξεπεσμένος» άνθρωπος, ο ξυπόλητος 
ερασιτέχνης κοινωνιολόγος. Ο ρεπόρτερ. Ο άντρας, η γυναίκα, το παιδί. Ο ανώνυμος 
πρίγκιπας, ο άνθρωπος του πλήθους. Ο σαρκαστικός κριτής της μοντερνικότητας. Ο 
εγκληματίας. Το διαλεκτικό υποκείμενο, ο λύτης μυστηρίων, το μυστήριο το ίδιο. Η 
λογοτεχνική φιγούρα, ο αστικός μύθος. Ο flâneur.

Πολλοί και συχνά αντιθετικοί ρόλοι έχουν αποδοθεί στη φιγούρα του flâneur που με τα 
χρόνια μετατράπηκε σε αστικό μύθο και καθιερώθηκε ως σύμβολο της νεωτερικότητας. 
Και ενώ ο πλάνης έγινε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Αντιθέτως, ως έννοια 
παραμένει αρκετά αόριστη και συγκεχυμένη με αποτέλεσμα ο flâneur να αποκτά στο 
πέρασμα του χρόνου τόσες εικόνες όσες αυτές του μοντέρνου. Η αδυναμία αντιστοιχίας 

41  Luessen (2012).
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του όρου σε άλλη γλώσσα κάνει το flâneur να μοιάζει μοιραία καταδικασμένος να 
αποκτά το πλήρες νόημά του στη γαλλική γλώσσα, και κατ’ επέκταση η μορφή του 
να εντοπίζεται μονάχα στο Παρίσι του 19ου αιώνα. Ο πλάνης όμως παραβιάζει τόσο 
γεωγραφικές όσο και ιστορικές συνθήκες, εξελίσσεται, μεταμορφώνεται και με το 
πέρασμα των χρόνων γίνεται «μια οθόνη προβολής για συνεχείς αντανακλάσεις της 
φύσης και των επιπτώσεων των συνθηκών της μοντέρνας και της μεταμοντέρνας 
εποχής»42. O flâneur αντιμετωπίζεται ως αναλυτική έννοια και όχι ως πραγματικό 
γεω-ιστορικό φαινόμενο.43 Δίνουμε έμφαση στον καθολικό χαρακτήρα που αποκτά, 
από την ικανότητά του να λειτουργεί ως σημείο ζεύξης της νεωτερικότητας, και των 
ζητημάτων που αφορούν στη μεταλλασσόμενη έννοια της αστικότητας.

«Ο flâneur λοιπόν σκιαγραφείται ως τυπικό παράδειγμα ενός ασταθούς σημαινόμενού»44 
του οποίου το νόημα κάθε φορά καθορίζεται μέσα από τη διασύνδεση μιας σειράς 
χαρακτηριστικών του εκάστοτε μοντέρνου. Τα παραπάνω αποτελούν την παραδοχή 
της επιβίωσης του flâneur παρά την προαναγγελία θανάτου του από τον Benjamin. 
Σήμερα ονομάζεται post-flâneur και παρ’ ότι διατηρεί ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
της μπωντλαιριανής φιγούρας, αποκτά καινούρια που προκύπτουν από τις αλλαγές 
που φέρνει η νεωτερικότητα του μεταμοντέρνου και της παγκοσμιοποίησης και κυρίως 
οι εξελίξεις στις οπτικές και στις ασύρματες τεχνολογίες. 

Ο post-flâneur επεκτείνεται από το φυσικό στον ψηφιακό χώρο και στην σύνθεση 
των δύο, στον υβριδικό. Παρατηρεί και καταγράφει το σύνθετο αστικό περιβάλλον με 
τη χρήση ασύρματων τεχνολογιών, και παράλληλα αποτελεί το πρίσμα μέσα από το 
οποίο εξετάζεται το αστικό τοπίο του 21ου αιώνα και η ανθρώπινη παρουσία μέσα σε 
αυτό. Χαρτογραφεί εναλλακτικά τα δεδομένα του αστικού χώρου δημιουργώντας έναν 
καμβά που απεικονίζει τη δική του εικόνα της σύγχρονης πόλης, χωρίς να επεμβαίνει 
άμεσα στις υλικές συνθήκες της.

Ο Φωτογράφος της Μοντέρνας Ζωής

Ο flâneur του 21ου αιώνα γίνεται φωτογράφος, «μία ‘ένοπλη’ έκδοση του μοναχικού 
περιπατητή που κάνει αναγνώριση, στήνει ενέδρα, περιπολεί την αστική κόλαση, ο 
ηδονοβλεψίας που κάνοντας βόλτες ανακαλύπτει την πόλη σαν ένα τοπίο από φιλήδονες 
ακρότητες»45. Ο post-flâneur αφηγείται την ιστορία της πόλης, απαθανατίζοντας 
αποσπασματικές εικόνες της, κατακερματίζοντας και επανασυνθέτοντάς τες, ώστε 
να δώσει τη δική του ερμηνεία της νεωτερικότητας. Μοιάζει με τον άνθρωπο του πλή-
θους του Poe. «Κλέφτης είναι ουσιαστικά ο φωτογράφος, αποσπά από το πλήθος την 
ομοιογένεια και τον εφησυχασμό της ασημαντότητας του ατόμου μέσα του». Αφήνει 

42  Ferguson (1994): σσ. 22-42.
43  Μέσα από τα λόγια του Victor Hugo στο μυθιστόρημα του Les Misérables (1862): «to wander is human, to flâneur 
is Parisian».
44  Laclau, Mouffe (1985).
45  Sontag (1993): σ. 70.
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πίσω του ίχνη περιπλάνησης ώστε να μπορέσουν να τα ακολουθήσουν και άλλοι. Συχνά 
και ο ίδιος ακολουθεί τα ίχνη προηγούμενων. «Παρατηρώντας την πραγματικότητα 
των άλλων ανθρώπων με περιέργεια, από απόσταση, με επαγγελματισμό, ο πανταχού 
παρών φωτογράφος λειτουργεί σαν αυτή η δραστηριότητα να υπερβαίνει τα ταξικά 
συμφέροντα, σαν η προοπτική της να είναι παγκόσμια. Στην πραγματικότητα, η φω-
τογραφία καθιερώθηκε πρώτα ως μια προέκταση του ματιού του μεσοαστού flâneur, 
του οποίου την νοοτροπία περιέγραψε ο Baudelaire... Ο flâneur δεν προσελκύεται 
από τις επίσημες πραγματικότητες της πόλης αλλά από τις άσκημες γωνιές της, τους 
αγνοημένους πληθυσμούς- μία ανεπίσημη πραγματικότητα πίσω από την πρόσοψη της 
αστικής ζωής, την οποία ο φωτογράφος «συλλαμβάνει» όπως ο ντετέκτιβ συλλαμβάνει 
έναν εγκληματία»46. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στον πρώτο φωτογράφο-
flâneur. Ο Eugene Atget, φωτογραφίζει το Παρίσι υπό εξαφάνιση, αποτυπώνοντας 
τη γαλλική πρωτεύουσα λίγο πριν οι επεμβάσεις του βαρώνου αλλάξουν ριζικά τη 
φυσιογνωμία της. Στις γυάλινες πλάκες της φωτογραφικής μηχανής που κουβαλάει 
πάνω σε ένα καρότσι αποτυπώνει τα ανεπίσημα πρόσωπα της πόλης. «Αυτό που 
χαρακτηρίζει το βλέμμα του flâneur είναι η ικανότητά του να βλέπει την πόλη, τους 
ανθρώπους και τα αγαθά σαν να ήταν η πρώτη φορά που τα αντικρίζει...Να βγαίνεις 
από την εξώπορτα σαν να έχεις μόλις φτάσει από ξένη χώρα, να ανακαλύπτεις τον 
κόσμο στον οποίο ήδη ζεις». Κατά μια έννοια το ίδιο ισχύει και για τον post-flâneur. 
Δεν υπάρχει γύρω του κάτι που δεν αξίζει να δει. Όλα είναι εν δυνάμει αντικείμενα 
προς φωτογράφιση, από το πιο αδιάφορο μέχρι το πιο ασυνήθιστο. Φωτογραφίζει με 
τον ίδιο ενθουσιασμό το φαγητό του και το αξιοθέατο στην πόλη.

Κυνηγώντας το Φευγαλέο
Η φωτογραφία γίνεται μέσω επικοινωνίας, μια εικόνα που όσο ποτέ συνδέεται με το 
φευγαλέο, με το παροδικό. Ο post-flâneur αναζητά να απαθανατίσει αυτό που σε 
λίγο ίσως πάψει να υπάρχει. Προσπαθεί να αιχμαλωτίσει τη συνεχώς μεταλλασσόμενη 
πόλη που χορεύει στους φρενήρεις ρυθμούς της νεωτερικότητας. Παρακολουθεί 
τα δρώμενα της πόλης. Επιδιώκει να είναι παρών στα σημαντικά και στα ασήμαντα 
γεγονότα της, να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να συμμετέχει σε αυτές, αν είναι δυνατόν 
να δει πρώτος και να απαθανατίσει το θέαμα. Ο μεγαλύτερος φόβος του post-flâneur 
είναι να θεωρηθεί παρωχημένος. Άλλοτε υποτάσσεται και άλλοτε υποτάσσει τη 
νεωτερικότητα. Κάποτε ενδίδει στους πειρασμούς της και κάποτε αντιστέκεται, σε 
μια προσπάθεια να καταλάβει τις φευγαλέες σημειολογίες της νεωτερικότητας και 
να ερμηνεύσει την εποχή του. Η νεωτερικότητα παραμένει για τον post-flâneur ένα 
αίνιγμα που αναζητά επίλυση, ένας λαβύρινθος που περιμένει να αποκρυπτογραφηθεί. 
Αυτό που αλλάζει είναι η στάση του απέναντι σε αυτή. Από παθητικός θεατής της 
συνεχώς μεταλλασσόμενης μοντέρνας εποχής γίνεται συμμέτοχος στη διαμόρφωση 
της πραγματικότητας, επιδιώκοντας να αποτελεί κομμάτι της. Παράλληλα όμως 
εκτός από το ρόλο του παθητικού θεατή χάνει και την επαναστατική του διάσταση 
ως κριτικός παρατηρητής της μοντέρνας ζωής και της σύγχρονης μορφής της πόλης.

46  Sontag (1993): σ. 62-63.
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Η Ανωνυμία

Σύμφωνα με τον Baudelaire ο flâneur είναι «ο αυτοαποκαλούμενος μονάρχης του 
πλήθους», «... ο πρίγκιπας που απολαμβάνει την ανωνυμία του όπου πηγαίνει»47. 

Εάν γίνει αντιληπτός χάνει την ικανότητά του να παρατηρεί. Ανώνυμος και ανεξάρτητος. 
Αυτό ήταν ο πλάνης. Ακριβώς εκεί έγκειται η ικανότητά του να παρατηρεί. Σε 
αντίθεση με τον ομόλογό του του 19ου αιώνα ο post-flâneur αποκτά μια ιδιόμορφη 
σχέση με το πλήθος η οποία δεν βασίζεται πλέον στην ιδιότητά του ως ανώνυμος 
αποστασιοποιημένος παρατηρητής. Σήμερα η άλλοτε πολύτιμη “ανωνυμία” του παύει 
να αποτελεί αναγκαία συνθήκη της περιπλάνησης. Ο post-flâneur αφήνει πίσω του 
ηλεκτρονικά ίχνη ως χρήστης, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του, αληθινή ή όχι, 
δεν έχει σημασία. Αποκτά συνεπώς μια υβριδική υπόσταση. Ανώνυμος στο φυσικό, ο 
post-flâneur παρατηρεί ανενόχλητος τον κόσμο γύρω του και φωτογραφίζει περνώντας 
απαρατήρητος. Γίνεται ένα με το πλήθος, κινείται με την ταχύτητα εκείνη που του 
επιτρέπει να ακολουθεί τους ρυθμούς της πόλης, και σταματά μονάχα στιγμιαία για 
να απαθανατίσει αυτό που ελκύει το βλέμμα του. Επώνυμος στον ψηφιακό και τον 
υβριδικό κόσμο γίνεται ενεργό κομμάτι της νεωτερικότητας. Οι δυνατότητες που 
του παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, του επιτρέπουν να μετατρέπει το ανώνυμο 
πλήθος σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο κοινωνικό δίκτυο. 

Ο Ρακοσυλλέκτης Ψηφιακών Αφηγήσεων

Ο flâneur είχε ανέκαθεν διπλή υπόσταση. Για τον Benjamin είναι η αστική περιπλανώμενη 
φιγούρα των στοών και συνάμα ο περιπλανώμενος ομόλογός του, ο ρακοσυλλέκτης.48 
Και οι δυο αποτελούν μεταφορές που καταγράφουν την πόλη σαν ένα κείμενο που 
μπορεί να γραφεί να διαβαστεί, να ξαναγραφεί και να ξαναδιαβαστεί. Ο flâneur περπατά 
νωχελικά μέσα από την πόλη, ακούγοντας τις αφηγήσεις της. Ο ρακοσυλλέκτης 
κινείται επίσης κατά μήκος του αστικού τοπίου, αλλά ως οδοκαθαριστής, συλλέγει, 
ξαναδιαβάζει και ξαναγράφει την ιστορίας της πόλης.49 

Σήμερα διατηρώντας τη δισυπόστατη φύση του, ο post-flâneur γίνεται από τη μια ο 
κινούμενος στο φυσικό χώρο φωτογράφος-flâneur και χρήστης των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, και ταυτόχρονα ο ρακοσυλλέκτης-flâneur που περιπλανιέται στον ψηφιακό 
χώρο. Οι ταυτότητές του εναλλάσσονται συνεχώς, καθώς διαπερνά από τον ένα χώρο 
στον άλλο. Ο πρώτος περπατά στον φυσικό κόσμο, παρατηρεί και φωτογραφίζει 
παράγοντας αφηγήσεις της πόλης, ενώ ο δεύτερος αφήνεται σε ένα κυνήγι συλλογής 
ψηφιακών στοιχείων που έχουν προσθέσει στο χώρο άλλοι αφηγητές.

47  Baudelaire (1995): σ. 8.
48  Seal, ό. π.
49  Parsons (2000).
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Ο flâneur είναι ο άνθρωπος που ενδίδει στη flânerie. Η flânerie είναι η δραστηριότητα 
του flâneur. Η παραπάνω παραδοχή αποδεικνύει ότι ο πλάνης δεν μπορεί παρά να 
ορίσει τον εαυτό του μέσα από μια ταυτολογία. Προσδιορίζεται μέσα από αυτό που 
κάνει, δηλαδή μέσα από τη διαδικασία της περιπλάνησης, η οποία λειτουργεί ως 
διαλεκτική που του επιτρέπει να αποδεχτεί τη νεωτερικότητα. Συνεπώς, καθίσταται 
αναγκαίο προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του post-flâneur, να εξετάσουμε 
τη διαδικασία της σύγχρονης περιπλάνησης.

Σε μια Αναζήτηση της Post-Flânerie
Τότε και τώρα Ι η καθοδηγούμενη post-flânerie I η δημοσιοποίηση της post-flânerie I η πλάνη της 
εικόνας

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το διαδίκτυο και οι φορητές συσκευές εισέρχονται σε 
τέτοιο βαθμό στο φυσικό πεδίο δράσης μας, ώστε μεταβάλλουν ραγδαία τον τρόπο 
που ο άνθρωπος κινείται μέσα στην πόλη, την αντιλαμβάνεται και την αναπαριστά. O 
φυσικός χώρος αποκτά σήμερα μια τέταρτη άυλη διάσταση, ένα αόρατο «ψηφιακό 
σύννεφο» πάνω από την πόλη, το οποίο γεννά νέα χωρικά ζητήματα και νέες χωρικές 
αντιλήψεις. Ποιες όμως μπορεί να είναι οι επιπτώσεις και ποιες οι δυνατότητες που 
ανοίγονται στην ανάγνωση της πόλης μέσα στο σύνθετο υβριδικό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται στον 21ο αιώνα; Πως χρησιμοποιεί ο σύγχρονος κάτοικος της πόλης 
τις τεχνολογίες προκειμένου να κινείται μέσα και διαμέσου της πόλης; Ποια μορφή 
παίρνει η post-flânerie στον 21ο πρώτο αιώνα;

Τότε και Τώρα

Η flânerie όπως περιγράφηκε μέσα από τις αφηγήσεις του Baudelaire και του 
Benjamin, αλλά και οι μετέπειτα μορφές που πήρε από τα επαναστατικά κινήματα 
του 20ου αιώνα, προϋποθέτουν την ικανότητα του περιπατητή να χάνεται στην πόλη 
απαλλαγμένος από χρονικές δεσμεύσεις. Σήμερα, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου οδηγεί 
στην επανεμφάνιση της περιπλάνησης, μονάχα που αυτή τη φορά ο περιορισμένος 
ελεύθερος χρόνος μεταφέρει τη flânerie στον ψηφιακό κόσμο.50 Εκεί, η διαδικασία της 
απαλλαγμένης από χρονικές δεσμεύσεις περιπλάνησης, παίρνει τη μορφή της εικονικής 
περιήγησης. Διαθέτοντας άπλετο ελεύθερο χρόνο, ο post-flâneur μετατρέπεται σε 
χασομέρη σουλατσαδόρο που χάνεται περνώντας από φωτογραφία σε φωτογραφία, 
από hashtag σε hashtag, από κόσμο σε κόσμο. 

Η διάδραση του σύγχρονου ανθρώπου με τις ασύρματες τεχνολογίες -κινητά τηλέφωνα 
και ασύρματα δίκτυα- επιτρέπουν την ταυτόχρονη ύπαρξή του στον φυσικό και τον 

50  Stephen Bijan, «In Praise of the Flâneur» στο The Paris Review, Οκτώβριος 17, http://www.theparisreview.org/
blog/2013/10/17/in-praise-of-the-flaneur/, (πρόσβαση: 01.12.2016).
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ψηφιακό κόσμο.51 Ως εκ τούτου, η μοναχική διαδικασία της περιπλάνησης όπως την περι-
έγραψε ο Baudelaire, εμπλουτίζεται από τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά 
μέσα της εποχής μας, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολο να μπορέσει να αφεθεί κανείς 
ολοκληρωτικά σε μια βόλτα μέσα στην πόλη. Η post-flânerie μεταφέρεται από τον φυσικό 
στον υβριδικό κόσμο με τον σύγχρονο περιπλανώμενο να κινείται ανάμεσα στα θολά όριά 
τους. Ζούμε πια σε ένα κόσμο που συμπληρώνεται και συγχρονίζεται στιγμιαία από τον 
ψηφιακό, άροντας την παραδοσιακή σχέση του ανθρώπου με το αστικό του περιβάλλον.  

Η Καθοδηγούμενη Post-Flânerie

Τα δίκτυα ροών πληροφοριών και επικοινωνίας που απλώνονται πάνω από την πόλη, 
επιτρέπουν τη στιγμιαία ανταλλαγή φωτογραφιών, σχολίων, συναισθημάτων, εμπειριών 
και γνώσεων. Οι χρήστες θεσπίζοντας ένα συντακτικό του ψηφιακού χώρου, συντιθέ-
μενο από ετικέτες (# hashtags), φωτογραφίες και γεωπροσδιορισμένες τοποθεσίες, 
μοιράζονται καθημερινά τις προσωπικές τους εμπειρίες, οι οποίες έχουν άμεσες ανα-
φορές στον φυσικό κόσμο. Η αφήγηση του post-flâneur μεταγράφεται στιγμιαία σε 
φωτογραφία που μοιράζεται με άλλους, χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social 
media). Η περιπλάνηση παύει να αποτελεί μια ατομική υπόθεση, όπως περιγράφεται 
από τον Baudelaire, η οποία κατευθύνεται αποκλειστικά από τις στιγμιαίες σαγήνες 
του αστικού τοπίου. Αντιθέτως, παίρνει μια πιο συλλογική μορφή, καθώς η κίνηση 
του ανθρώπου στο φυσικό χώρο επηρεάζεται σε πολλές περιπτώσεις από τα social 
media, τα οποία παρέχουν πλήθος αφηγήσεων και αναπαραστάσεων της πόλης. 

Το γεγονός αυτό επιτρέπει την εξ αποστάσεως γνωριμία με τον αστικό ιστό 
διαμορφώνοντας την άποψή μας για αυτόν. Η πόλη μοιάζει πιο οικία από ποτέ, 
ακόμη και σημεία της στα οποία δεν έχουμε ξαναβρεθεί. «Πάντα θα ξέρουμε 
που βρισκόμαστε, κι έτσι η πόλη δεν θα είναι ποτέ ξανά ξένη»52. Αυτός όμως ο εκ 
των προτέρων προσδιορισμός της διαδρομής, μπορεί να μειώσει την πραγματική 
αισθητηριακή εμπειρία της αυθόρμητης περιπλάνησης. Σήμερα, ο post-flâneur, o 
δικτυωμένος σύγχρονος περιπατητής χάνει την ιδιότητά του να κινείται τυχαία, καθώς 
τώρα είναι απόλυτα συγχρονισμένος με το ρυθμό της πόλης και κατευθύνεται 
από τις ψηφιακές πληροφορίες που δέχεται, όπως φωτογραφίες και hashtags. 
Καθιερώνεται έτσι αντίληψη ότι «αυτό που δεν είναι φωτογραφημένο δεν μπορεί να 
βρεθεί και ό,τι δεν μπορεί να βρεθεί δεν υπάρχει».53

51  De Souza e Silva (2006): σσ. 261-278. 
52  Hardey (2007): σσ. 867-884.
53  Μετάφραση της φράσης «In effect, what is not on the map cannot be found, and what cannot be found does not exist». 
[Kalin (2009): σσ. 50-63.]
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Η Δημοσιοποίηση της Post-Flânerie

Παρόλο που η πράξη της περιπλάνησης αποτελεί μια κατά βάσιν μοναχική διαδικασία, 
οι καρποί της δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον ίδιο τον πλάνητα. Μάλλον 
το αντίθετο. Η flânerie παίρνει σάρκα και οστά, αποκτά το πραγματικό της νόημα 
και ολοκληρώνεται ως διαδικασία, όταν κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Η κοινοποίηση των φωτογραφιών-τεκμηρίων της περιπλάνησής από τον post-
flâneur, αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη που αποδεικνύει ότι η περιπλά-
νηση πραγματοποιήθηκε. Είμαστε ό,τι «ανεβάζουμε». Η ανάγκη να ανακαλύψει το 
διαφορετικό, το ανεξερεύνητο, κρατά τον post-flâneur σε εγρήγορση, μετατρέποντάς 
τον σε ανήσυχο και δραστήριο περιπατητή που διαβάζει το αστικό τοπίο, ώστε να 
συλλέξει το ιδανικό τεκμήριο της flânerie του. Στον αντίποδα, ο post-flâneur συχνά 
υποδουλώνεται από την ίδια του την ανάγκη να αφηγηθεί την ιστορία του για την πόλη. 
Η δημιουργική αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος προς φωτογράφηση μετατρέπεται 
σε διαρκή και αγωνιώδη προσπάθεια να ανακαλύψει το «πρωτότυπο». Η διαδικασία 
της post-flânerie κινδυνεύει να υποβαθμιστεί, καθώς η φωτογράφηση μετατρέπεται 
σε αυτοσκοπό. 

Η Πλάνη της Εικόνας

Στην εξαρτημένη από την εικόνα σύγχρονη κοινωνία, η τέχνη του να χάνεσαι που 
υμνείται από τον Benjamin, παραδίδει τα σκήπτρα στις ψηφιακές αναπαραστάσεις της 
πόλης. Η φωτογραφία μετατρέπεται σε καθημερινό προϊόν κατανάλωσης, υπερισχύει 
το φαίνεσθαι και όχι το είναι, σε μια κοινωνία όπου η πραγματικότητα της εικόνας 
ξεπερνάει τη φυσική μας υπόσταση. Οι υποκειμενικές εικόνες και αναγνώσεις της 
πόλης από τις οποίες βομβαρδίζεται ο post-flâneur, ενώ διευρύνουν τους ορίζοντες 
του και διευκολύνουν την κίνησή μέσα στην πόλη, ταυτόχρονα μπορούν πολύ εύκολα 
να τον αποπροσανατολίσουν, δημιουργώντας μια διαστρεβλωμένη και συνήθως 
εξωραϊσμένη εικόνα της πραγματικότητας.

Σήμερα, η διαδικασία της περιπλάνησης έρχεται αντιμέτωπη με τα ψηφιακά μέσα 
που κρατά στο χέρι του ο σύγχρονος δικτυωμένος περιπλανώμενος. Ο post-flâneur 
περπατά κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού τηλεφώνου, φωτογραφίζοντας και 
αναρτώντας εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), διαμορφώνοντας 
ένα πολυδιάστατο υβριδικό περιβάλλον. Από τη μια, η post-flânerie συμπληρώνεται 
από τον ψηφιακό κόσμο, ο οποίος τροφοδοτεί συνεχώς τον post-flâneur με νέα οπτικά 
ερεθίσματα και πληροφορίες, εμπλουτίζοντας τη χωρική εμπειρία. Από την άλλη, η 
διαρκής ενασχόληση του περιπατητή με το κινητό και τη φωτογραφική μηχανή έχει ως 
αποτέλεσμα ένα ισχυρό πλήγμα στη διαδικασία της flânerie. Η κίνηση, η ίδια η πράξη 
του περπατήματος γίνεται μηχανικά, χωρίς να συντονίζονται οι αισθήσεις μας ώστε 
να εκπληρώσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι σωματικά παρών στο χώρο, αλλά 
όχι και πνευματικά, καθώς η προσοχή του συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο στο 
κινητό τηλέφωνο. Το ενδιαφέρον για τον χώρο ανάμεσα στις τοποθεσίες μειώνεται, 
καθώς αυτό που έχει σημασία είναι η τοποθεσία αυτή καθαυτή.[Εικ. 13]
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Ο Άνθρωπος. Ο Χώρος. Η πόλη. Ο χώρος. Ο άνθρωπος. Όλα ξεκινούν και καταλήγουν 
σε αυτόν. Περπατά στην πόλη παράγοντας αφηγήσεις της. Ο αιώνιος κάτοικός της, ο 
κυνηγός της νεωτερικότητας, ο πλάνης, ο post flâneur. Αντιλαμβάνεται την πόλη ως 
συν-παράγοντα της διαλογικής διάδρασης με το χώρο, τον τόπο και τους ανθρώπους. 
Δεν είναι απλά ο περιπλανώμενος του 21ου αιώνα. Είναι ο διερμηνέας της πόλης. 
Επεκτείνει τον εαυτό του με τη βοήθεια των ψηφιακών κινητών τεχνολογιών στο χώρο 
και το χρόνο, και βασίζεται σε αυτές προκειμένου να διαμορφώσει και να μεταφράζει 
το πολυδιάστατο αστικό περιβάλλον. Το ζητούμενο είναι τι κερδίζει και τι χάνει στη 
μετάφραση. Η ισορροπία παραμένει εύθραυστη. 
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